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'Fijn stof doet ons kindje steeds meer hoesten' - 23/11/2011

KORTRIJK/ZWEVEGEM - 'We
moeten ons dochtertje geregeld aerosol

toedienen met een vernevelmasker omdat
ze dikwijls moet hoesten 'smorgens', zegt

Dries Verhauwaert uit Heule. 'We horen

dezelfde verhalen bij vrienden en volgens

ons speelt het fijn stof in de lucht daar een

rol in.' Een longarts sluit niet uit dat dit

klopt. en Evelien Vantomme 

Dries Verhauwaert(30) en zijn vrouw
Joke Deruddere(28) uit Heule hebben een

dochtertje Sien van veertien maanden, dat

'smorgens vaak last heeft van hoestbuien of een piepende ademhaling. 'Dan zetten we het

aerosolmaskertje op. Aerosol is het verstuiven van geneesmiddelen via de mond of de neus. Dat helpt

om de luchtwegen open te zetten. We stellen vast dat als we aan zee zijn of in de Ardennen, dat Sien er
minder last van heeft.'

Volgens Dries vertellen bevriende echtparen dezelfde verhalen. 'Wij moeten ook al eens de puffer, een

inhalatieapparaatje, hanteren omdat ons kindje last heeft van hoesten of piepende adem', vertelt Matti

Vandemaele, ook uit Heule. 'Wij hadden het er onlangs over op een denkavond van Jong Groen!, waar

we allemaal lid van zijn, en we vonden het merkwaardig dat we met z'n allen naar die middelen moeten

grijpen. Voor ons is het duidelijk dat de slechte luchtkwaliteit in de regio daarin een belangrijke rol

speelt.'

Dokter René Deman, diensthoofd longziekten van het ziekenhuis AZ Groeninge, sluit niet uit dat er

inderdaad een verband is tussen het fijn stof en de toename in gebruik van puffers en aerosolmaskers

(bij kleine kinderen). 'Toch speelt er ook in mee dat pediaters nu beter de indicaties kennen als er een

probleem opduikt', zegt hij. 'Vroeger grepen artsen nogal snel naar antibiotica bij hardnekkige

hoestbuien, nu raden ze makkelijker een puffer aan. Daar zit geen antibiotica in.'

Volgens dokter Deman sluit een toenemend aantal artsen niet uit dat een langdurige blootstelling aan fijn

stof ervoor kan zorgen dat COPD (een chronische obstructieve longziekte en ook bekend als de

ziekte van de rokers, red.) op termijn ook een ziekte wordt van mensen die te lang fijn stof hebben

ingeademd.
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